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DADOS GERAIS 

Data: 02/08/2016 Local: Aeroporto de Itanhaém Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: TRABALHO 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Décio Neves Gonçalves Filho PM Bertioga 

Hélio Hamilton Vieira Junior Agem 

Marcelo Vallejo Fachada PM Santos 

Edgard Osvaldo Lucero Sec. de Turismo 

Eduardo Monteiro Ribas PM Peruíbe 

  

CONVIDADOS:  

Amélia de Araújo Agência de Turismo 

Fabiano Cardoso Pereira PM Peruíbe 

Bianca Bastos Marscioli Sebrae - SP 

José Luis Blanco Lorenzo Agência de Turismo 

Edgar Dall’acqua PM Praia Grande 

Robnson Germano Agem/Condesb 

Pauta divulgada em: 
31/05/2016 

Reunião iniciada às:  
14h25 

Término da Reunião às:  
16h35 

 

OBJETIVOS 

 

Item I – Selo Metropolitano: Reunião com Agências que operem o Receptivo na 

RMBS (solicitamos que cada Prefeitura/Secretaria de Turismo deverá convidar as 

Agências de seu Município); 

Item II – Relato sobre Desenvolvimento do Turismo de base Comunitária - 

UNESP/FESBS - Apresentação Newton Rodrigues (CATI); 

Item III – Outros assuntos de interesse regional. 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Turismo 
N 005/2016 
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 Ausências: 

 Municípios: São Vicente, Cubatão, Mongaguá, Guarujá e Itanhaém; 

 Estado: Esporte, Lazer e Juventude, Educação, Cultura, Planejamento e Gestão, Meio 

Ambiente, Transportes Metropolitanos, Logística e Transportes e Emprego e Relações do 

Trabalho. 

 

 Justificativa de ausência: Elaine Gama Rocha do Nascimento – Secretaria Municipal de 

Turismo de Cubatão 

 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática, Eduardo M. Ribas, 

que fez a todos os presentes a apresentação do novo Delegado de Turismo da RMBS, 

Sr. Edgard Osvaldo Lucero, o qual disse que em princípio irá se inteirar das atividades 

da CT, para posteriormente posicionar-se melhor sobre os assuntos abordados na CT; 

 

 O novo Delegado, Sr. Edgard, se colocou à disposição de todos para eventuais 

esclarecimentos, dizendo que o novo Secretaria Estadual de Turismo, Laércio Benko, 

se colocou à disposição da CT e a Secretaria como um todo; 

 

 O Coordenador comunicou que a pessoa convidada para fazer a apresentação 

referente ao ITEM II, da Pauta não pode vir devido a compromissos inesperados; 

 

 O Coordenador acrescentou que o curso de extensão universitária oferecido pela 

UNESP, com participação de 14 (quatorze) comunidades divididas desta forma: 

indígenas, comunidades da agricultura familiar, Pescadores, Caiçaras (Caruara, Prainha 

Branca, RDS de Barra do Una, Prefeitura de Guarujá, Prefeitura de Santos, Prefeitura 

de Peruíbe, CATI, Instituto Pólis, FESBS (Fórum de Economia Solidária da Baixada 

Santista) e Fundação Florestal. Com isso o que se pretende é formar um novo circuito 
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turístico (de base Comunitária) na Região Metropolitana da Baixada Santista 

 

 O palestrante que iria falar sobre o Curso organizado pelo Fórum de Economia 

Solidária da Baixada Santista, com apoio do Instituto Pólis e a UNESP na sua 

realização, com a participação de aproximadamente 50 (cinquenta) pessoas entre 

gestores, participantes de Comunidades de Base Comunitária, e demais da área de 

turismo, com apoio da CATI e algumas Prefeituras, foram apresentadas aulas teóricas, 

estudo de casos, de visitação, cujas aulas terminaram, e as comunidades participantes 

ficaram de elaborar um Projeto de Turismo de Base Comunitária, sendo que a 

proposta é que este projeto vire um Roteiro Regional, para ser apresentado em 

31/08/2016; 

 

 O Coordenador falou ainda que dia 31/08/2016 na AGEM, as 09:00 horas, essas 14 

(quatorze) Comunidades que participaram do curso faram uma exposição de seus 

projetos, os projetos serão elaborados por todas as comunidades participantes do 

Curso para desenvolvimento dos projetos de Turismo de Base Comunitária; 

 

 O Coordenador falou ainda sobre o selo metropolitano e o seu desenvolvimento; 

 

 Ficou definido que a Agem pilote a confecção do selo metropolitano e, possa colocar o 

acesso a ele no próprio site da Agem; 

 

 Este selo seria distribuído somente na Região Metropolitana da Baixada Santista, para 

as agências de turismo locais, ele seria emitido só para os dias de visita turística, com 

prazo de validação inicial e termino de uso após sua utilização nos dias pré-

estabelecidos em um campo no próprio selo. 
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 O selo para as agências locais não teria custo nenhum, e sua circulação poderia ser 

dentro da Região Metropolitana da Baixada Santista, tanto para as Vans como para 

Ônibus e Micro-ônibus, tanto para o turismo de um dia como também para o turismo 

de mais de um dia; 

 

 O selo antes de ser adotado por todos os municípios passaria pela aprovação em 

reunião do Condesb, inclusive para o conhecimento dos Prefeitos dos 09 Municípios 

como para os demais membros, só após sua utilização seria autorizada; 

 

 Ficou definido como mencionado acima que, as agências locais é que terão a 

gratuidade da utilização do selo, as agências de fora da Região Metropolitana da 

Baixada Santista, seguiriam as normas, legislação e exigências peculiares de cada 

município e ainda arcariam com as respectivas taxas estipuladas pelos municípios, 

sujeitando-se as regras já estabelecidas; 

 

 Ficou também estabelecido que as agências locais pré-estabeleceram roteiros em 

campo próprio no selo, para que se evite o turismo de um dia dos farofeiros, no selo 

haveria um campo onde a agência colocaria as cidades à serem visitadas com o seu 

turista, para o caso de uma possível fiscalização por parte do município visitado no 

selo fixado no para-brisa do veículo e com guia local para os devidos 

acompanhamentos; 

 

 Após votação e discussão ficou definido que Bertioga, Guarujá e Cubatão, fariam uma 

reunião em conjunto, e depois os outros 09 Municípios fariam uma outra, ficou 

estabelecido também que a proposta a ser elaborada para o Selo Metropolitano, seria 
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encaminhada ao Coordenador do Eixo Campo Funcional Desenvolvimento Econômico, 

Sr. MAURÍCIO PINTO FERREIRA JUVENAL, ou ao seu Suplente, Sr. UBIRAJARA 

SAMPAIO DE CAMPOS; 

 

 Ficou decidido que o assunto sobre Calendário de Eventos e Atividades a discussão 

ficaria para a próxima reunião; 

 

 O Plano de trabalho da Câmara Temática, seria elaborado por todos em conjunto, selo 

de qualidade, entre outros aspectos. 

 

 Os veículos para serem usados durante a visitação nos municípios da Região 

Metropolitana da Baixada Santista, deverão ter a documentação necessária à sua 

circulação dos órgãos competentes, não podendo ser utilizados por nenhum tipo de 

veículo que não se enquadre na legislação turística; 

 

 Nada mais tendo a tratar a reunião foi finalizada. 

 
 
 
 

Itanhaém, 01 de setembro de 2016 
 
 
 

EDUARDO MONTEIRO RIBAS 
Coordenação 

 
 
 
 

Robnson Germano 
Secretário 


